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Uppkopplad andningsvård i hemmet
Med ResMed Connectivity Module (RCM) kan våra Astral™- och Stellar™-ventilatorer anslutas 
till mobilnätet, vilket gör det lättare för dig att hantera de patienter som får vård i hemmet. 
Behandlingsdata kan enkelt överföras direkt från patientens ventilator till vårt säkra nätverk.

Du har nu tillgång till mobila, molnanslutna ventilatorer så att dina patienter kan vårdas i hemmet.
Det är enkelt att fjärrmonitorera dina patienter och onlineåtkomsten via AirView™ eller 
AirView Exchange ger dig detaljerad information så att du kan förbereda dig väl före varje 
hembesök.
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Rätt information i alla behandlingsfaser
Med ResMed Connectivity Module blir det lättare att hålla en god kontakt med dina 
ventilatorbehandlade patienter, från och med den inledande diagnosen och under hela 
behandlingsprocessen. Varje dag får du onlineuppdateringar som hjälper dig att identifiera 
trender på distans, ofta utan att du behöver göra manuella nedladdningar. Det gör att du kan 
fokusera på att uppfylla patienternas behandlingsbehov så effektivt som möjligt.
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RCM med Astral RCM med Stellar

Produktkoder

RCM 27202

Tekniska specifikationer
Mått 
(H x B x L)

Endast RCM: 134 mm x 44 mm x 150 mm 
Stativet gör enheten 3 mm högre och 6 mm bredare.

Vikt Endast RCM: 280 g
Stativet väger ytterligare 30 g och väggfästet väger 
ytterligare 10 g.

Strömförsörjnings-
enhet (nätaggregat)

100–240 V AC; 0,35–0,70 A; 50–60 Hz
24 V DC; 1,25 A
Kabellängd 1,8 m
Klass II, lämplig för kontinuerlig drift
Typisk strömförbrukning: <3W
Maximal strömförbrukning: <5W

Ytterhöljets 
konstruktion

Flamsäker teknisk termoplast och silikon

IEC 60601-1- 
klassificering

Bärbar utrustning, ej avsedd för användning under 
transport

Kompatibla  
ResMed-program-
versioner

AirView: 4.1 eller senare
Astral: SX544-0401 eller senare
Stellar: SX483-0250 eller senare

Trådlös modul Teknik som används: 3G/2G

Viktiga funktioner
• Smidig, robust och lätt design

• Lättanvänt gränssnitt med LED-statusindikatorer i olika 
färger

• Trådlös, snabb 3G-anslutning med bra täckning

• Ansluts till ventilatorn via USB: snabb och enkel 
konfiguration

• Ansluts automatiskt till AirView vid starten

• Säker patientidentifiering baserat på en 
enhetsverifieringsprocess i två steg

• Kan integreras i patienthanteringssystem via AirView 
Exchange


